Zdzis∏aw Stypu∏a 1934 – 2009
10 czerwca br. w wieku 75 lat zmar∏ w Krakowie
in˝. ZDZIS¸AW STYPU¸A – wspania∏y cz∏owiek
i znakomity specjalista w dziedzinie sterowania ruchem.
In˝ynier tzw. starej daty, znakomicie znajdujàcy si´
w najnowszych technologiach. ˚yczliwy i cierpliwy nauczyciel
dla kolejnego pokolenia drogowców.
Pracowa∏ g∏ównie w Krakowie, ale by∏ dobrze znany
w krajowym Êrodowisku in˝ynierii ruchu. Zawsze by∏
mile widzianym uczestnikiem spotkaƒ i szkoleƒ. Jego
wszechstronna wiedza, doÊwiadczenie i ch´ç szukania
rozwiàzaƒ, pozwala∏a wywo∏aç merytorycznà dyskusj´
wÊród uczestników ka˝dej debaty. Z Jego zdaniem liczono si´ w Êrodowisku. W oparciu o Jego opinie, podejmowano wa˝ne decyzje. By∏ aktywny zawodowo do ostatniego dnia ˝ycia.
Si∏y czerpa∏ z klimatu rodzinnego domu, ale i aktywnego trybu sp´dzania wolnych chwil. Poznawa∏
kraj i Êwiat. Chodzi∏ po górach, ch´tnie wsiada∏ na rower, p∏ywa∏ i grywa∏ w koszykówk´. Zimà zak∏ada∏ na
nogi ∏y˝wy.
Zdzis∏aw Stypu∏a by∏ cz∏onkiem za∏o˝ycielem Stowarzyszenia Klub In˝ynierii Ruchu. Na 17 czerwca by∏
z nami umówiony w Poznaniu na jubileusz 20 lat
KLIR. Niestety tego dnia po˝egnaliÊmy go w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.
– Jeszcze w maju by∏o mi dane rozmawiaç z Nim na seminarium SITK w Krakowie. Z w∏aÊciwà sobie swadà przekazywa∏ grupce s∏uchaczy swoje spostrze˝enia. ZnaleêliÊmy te˝ czas na par´ zdaƒ
o tematyce prywatnej.
Zawsze kiedy odchodzi ktoÊ, kto w jakimÊ stopniu wywar∏ wp∏yw na nasze ˝ycie, pozostaje po nim pustka, którà trudno czymkolwiek wype∏niç. Pozostanà
wspomnienia, dokonania zawodowe,
wiedza oraz przekazane doÊwiadczenia.
Zapami´tam Go jako aktywnego uczestnika wielu spotkaƒ klubowych, zawsze
sympatycznego, zawsze ˝yczliwego innym.
Bronis∏aw Szafarczyk, Bielsko-Bia∏a

By∏ niezwykle cenionym i lubianym KLIR-owcem.
Warto wspomnieç jego drog´ zawodowà.
Tytu∏ in˝yniera elektryka uzyska∏ w 1963 roku
w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis∏awa Staszica w Krakowie. W 1980 r. ukoƒczy∏ Studium Pody-
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plomowe Systemów Przetwarzania Informacji. W roku 1988 uzyska∏ Dyplom Pierwszego Stopnia specjalizacji zawodowej in˝yniera w dziedzinie transportu –
in˝ynieria ruchu drogowego, w zakresie urzàdzeƒ do
sterowania ruchem drogowym. RównoczeÊnie zosta∏
wpisany do rejestru specjalistów NOT.
– Wielki entuzjasta i mi∏oÊnik in˝ynierii
ruchu. By∏ cz∏onkiem Zespo∏u Doradczego przy Miejskim Zarzàdzie Dróg w Krakowie. Zespó∏, z∏o˝ony z wybitnych fachowców z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Warszawskiej zawsze pyta∏ o Jego – najbardziej doÊwiadczonego praktyka – zdanie na temat proponowanych rozwiàzaƒ.
W trakcie wyjazdów zagranicznych do
Francji, Niemiec, Holandii czy Szwecji,
podczas których rozpatrywane by∏y propozycje nowych rozwiàzaƒ, a tak˝e podczas konsultacji z firmami krajowymi,
Jego wnikliwoÊç w funkcjonowanie systemów zawsze wzbudza∏a burzliwà dyskusj´, która poprzedza∏a podj´cie bardzo
wa˝nych decyzji o ewentualnej realizacji
przedsi´wzi´cia.
Obszarowy System Sterowania Ruchem b´dàcy elementem programu Systemu Transportu dla Krakowa by∏ Jego
˝yciem codziennym i pasjà.
Kocha∏ Kraków i dlatego s∏u˝y∏ mu
swoim doÊwiadczeniem zawodowym.
Wielki Cz∏owiek i Wielki Fachowiec.
Wojciech Litewka, Kraków

Posiada∏ uprawnienia budowlane do sporzàdzania
projektów i do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie budowy wszelkiego rodzaju instalacji
i urzàdzeƒ elektrycznych. By∏ rzeczoznawcà Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników Komunikacji w zakresie „zabezpieczenie ruchu miejskiego i oznakowania
ulic”, a tak˝e „nawierzchnie drogowe oraz urzàdzenia
sterowania ruchem i in˝ynierii ruchu drogowego”. Je-
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go zainteresowania zawodowe si´ga∏y zarówno budownictwa ogólnego jak i drogowego, zawsze w oparciu o najnowsze, dost´pne technologie.
– By∏ indywidualistà i chodzi∏ w∏asnymi Êcie˝kami. Wnikliwie analizowa∏ rzeczywistoÊç. Nie szuka∏ poklasku, popularnoÊci ani stanowisk. Zatraca∏ si´
w problemach swojej pracy wybiegajàc
w przysz∏oÊç – umia∏ przewidywaç zagro˝enia i problemy, które mog∏y nastàpiç.
Pionier komputeryzacji w firmie.

Mia∏ swój udzia∏ w wielu krakowskich projektach
wielobran˝owych (m.in.):
– w´êle komunikacyjnym Na Zjeêdzie w rejonie placu
Bohaterów Getta,
– w´êle komunikacyjnym aleja S∏owackiego-¸obzowska,
– skoordynowanej sygnalizacji w Alejach Trzech
Wieszczów,
– linii tramwajowej w ul. Dietla i Grzegórzeckiej,
– budowie III mostu na WiÊle,
– ulic: Czarnowiejskiej, Zarzecze, Prostej, 29-Listopada, Su∏kowskiego itd.

Andrzej Kollbek, Kraków

– Zdzis∏aw, w poczàtkach mojej pracy
w sterowaniu ruchem, okaza∏ si´ moim
znakomitym nauczycielem. On, doÊwiadczony ju˝ in˝ynier, ja „˝ó∏todziób”
w bran˝y. Z wielkà ˝yczliwoÊcià i szczeroÊcià podpowiada∏ wiele cennych rozwiàzaƒ, które uchroni∏y MSR przed pope∏nianiem „cudzych” b∏´dów. Krytykà pomóg∏ pójÊç na „skróty” w konstruowaniu
sterowników. Razem z ˝onà Ró˝à tworzy∏
niezwykle ciep∏à par´ w stosunkach towarzyskich. Bardzo si´ cieszyliÊmy, kiedy
przed dwoma laty zdecydowali si´ na
wspólny przyjazd do karkonoskiej „Samotni”. Niestety, tegoroczne plany Pan
nam zmieni∏.
Tomek Borowski, Poznaƒ

Przez pierwsze lata pracowa∏ w krakowskim budownictwie (KZPN „Bonarka”, PPB „Prefabet”, PPB
Huty im. Lenina) oraz w Zespole Szkó∏ Elektrycznych
w Krakowie.
1 stycznia 1970 r. rozpoczà∏ prac´ w krakowskim
Miejskim Zarzàdzie Dróg i Zieleni, Krakowskim Zarzàdzie Dróg i Zarzàdzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie (by∏o to jedno przedsi´biorstwo, które w ramach
reorganizacji zmienia∏o nazwy).
– Zdzis∏aw, jak pami´tamy, by∏ bardzo
kreatywny i aktywny intelektualnie. Przy
okazji spotkaƒ klubowych mia∏em okazj´
dzieliç z Nim pokój. Da∏ si´ poznaç jako
cz∏owiek o wysokiej kulturze osobistej
i wielkim takcie w otoczeniu spo∏ecznym.
Ryszard Piasecki, Wroc∏aw

Od 1999 roku, ju˝ jako emeryt, prowadzi∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie projektowania obiektów
in˝ynierskich, automatyki, sterowania i projektowania
dróg i ulic oraz prowadzenia nadzorów jako Pracownia
Projektowa „Crossign” w Krakowie.
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– Zdzicha b´d´ pami´ta∏ jako in˝yniera, który nad ˝adnym problemem nie
przechodzi∏ do porzàdku dziennego. Stara∏ si´ zawsze rozwa˝yç problem z wielu
stron i si´ do niego ustosunkowaç. Na
zjeêdzie w Kiekrzu, podczas wspominek,
wyrazi∏em poglàd, ˝e nie b´dzie komu
w KLIRze zastàpiç Zdzicha w Jego pasji
zg∏´biania zagadnieƒ. Fakt Jego zaanga˝owania w sprawy Klubu najlepiej odzwierciedla cz´stoÊç wyst´powania na
klirowskich fotografiach – i tych oficjalnych, i tych towarzyskich – trudno znaleêç zdj´cie grupowe bez Zdzicha.
Piotr Jan Graczyk, Poznaƒ

– By∏ moim przewodnikiem w dziedzinie sygnalizacji Êwietlnej. Z cierpliwoÊcià
pedagoga i dobrocià ojca prowadzi∏ mnie
przez d∏ugie lata, przez kolejne zawodowe wyzwania. Zawsze by∏am pe∏na podziwu zarówno dla Jego profesjonalizmu,
jak i niegasnàcej pogody ducha. Zawsze
b´d´ wspominaç Go z wdzi´cznoÊcià.
Barbara Reza, Kraków

Projektowa∏ i nadzorowa∏ budowy nowoczesnych
sygnalizacji Êwietlnych nie tylko w Krakowie, ale tak˝e
m.in. w Wieliczce, Bochni, Proszowicach.
Tworzy∏ oprogramowanie dla projektowania sygnalizacji.
Uchwa∏à Rady Paƒstwa by∏ odznaczony Bràzowym
(1976 r.) i Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi (1986 r.).
W∏adze Krakowa i Ma∏opolski przyzna∏y mu Z∏otà
Odznak´ za prace spo∏eczne dla miasta Krakowa oraz
Z∏otà Odznak´ za zas∏ugi dla ziemi krakowskiej.
By∏ tak˝e posiadaczem Srebrnej Odznaki Honorowej SITK oraz tytu∏u „Zas∏u˝ony dla wynalazczoÊci
i racjonalizacji”.
Pozostawi∏ po sobie nie tylko Êlady in˝ynierskiej
pracy, ale i opini´ prawego cz∏owieka.
Przyjaciele z KLIR
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